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WNIOSEK 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku (do 10 godzin dziennie) oraz maksymalną wysokość opłaty 

za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wnoszone przez 

rodziców lub opiekunów prawnych z tytułu korzystania ze żłobka, stanowią dochód gminy. 

Od 1 stycznia 2016 r. (rozpoczęcie działalności żłobka) opłata wynosi 15% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, tj. w roku 2021 r. 420,00 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021 

wynosi 2 800,00 zł) 

Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zaproponowana w niniejszym projekcie uchwały, 

wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 752,50 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 

2022 roku wynosić będzie 3 010,00 zł). 

Zaproponowana zmiana wysokości opłat jest wynikiem: 

1) rosnącymi kosztami utrzymania i funkcjonowania żłobka, wynikającymi z ogólnego wzrostu cen 

2) braku uruchomienia programu Maluch+, z którego w latach 2016-2021 korzystała Gmina 

Komprachcice otrzymując dofinansowanie w formie dotacji do funkcjonujących miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3. W roku 2020 była to kwota 51 840,00 zł stanowiąca 8,06% poniesionych wydatków 

na działalność placówki a w roku 2021- 65 280,00 zł co stanowi 8,58 % w stosunku do planu wydatków 

na rok 2021. 

3) projektowanymi zmianami przepisów w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, w wyniku których 

m.in. wprowadzone zostanie dofinansowanie dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem 

opiekuńczym do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego (będzie polegało na 

obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt- bez 

wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący). Dofinansowanie 

będzie przysługiwać: 

 na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie, 

 na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem 

opiekuńczym, 

 na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. 

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna                                 

(htpps://www.gov.pl/web/rodzina/więcej-o-rodzinnym-kapitale….). 

 

W załączeniu projekt uchwały 



 


